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Megla:

mistična, srhljiva, čarobna …

…. moteča - a ne fotografom.

Le-tem omogoča fotografije, ki jih je v lepem

vremenu nemogoče posneti. Prekrije moteče

ozadje, sceno naredi skrivnostno, deluje kot

velikanski difuzor za barve in linije, svetloba okoli

virov svetlobe je čudovita.







Če ni naš drugi hobi ravno meteorologija (prvi je seveda fotografija ;-), se vse

začne z večerno vremensko napovedjo. Ko Katja Jevšek z žarečim nasmehom

napove meglo po nižinah (praviloma je to spomladi in jeseni, v kotlinah in

nad vodnimi viri), je čas da si pripravimo fotografsko opremo. Kaj posebnega

pravzaprav ni potrebno, razen toplih in vodoodpornih oblačil – megla je

pravzaprav voda, saj je pri fotografiranju megle bolj kleč v nastavitvah. Ob

tem pa seveda ni nujno, da se bomo zapeljali na prvi dovolj visok hrib, ki bo

obsijan s soncem, medtem ko bo pod nami ležalo morje megle iz katere bodo

kukali obsijani kuclji s cerkvenimi zvoniki. Prav zanimivo je fotografirati

dobesedno v megli, ki zna biti tako gosta, da kar slišimo njeno prsketanje.

Imejmo to v mislih, ko bomo brisali lečo objektiva.





Nekaj nasvetov za fotografiranje v megli in za obdelavo »meglenih« fotografij:















- Avtomatsko ostrenje vam v megli zna delati težave, zato ostrite ročno

- Povečajte kompenzacijo osvetlitve + 1 EV

- Stativ bo prišel prav ali pa povečajte ISO (uporabljajte histogram)

- Megla je zelo »hitra« - bodite na točki preden jo obsije sonce in spremljajte

njeno gibanje

- Fotografirajte v raw-ju, saj zna biti težava z ravnovesjem beline

- Čeprav je megla nekako dvodimenzionalna, lahko v njej odlično izkoristimo

sicer praviloma vedno moteče drogove (električne, od ograje pašnika,

mostu….), saj izginjajoči v megli potencirajo občutek globine

- Izogibajte se uporabi polarizacijskega filtra, saj bo imel le majhen učinek, bo

pa upočasnil hitrost zaklopa

- Za tisto svileno gladko meglo uporabite »neutral density« filter











- Ko skozi meglo začne prodirati sonce, ga kadrirajte za vaš glavni motiv (npr. drevo) in

megla bo čudovito razpršila sončno svetlobo

- Za čudovite silhuete se tudi v megli obrnimo proti viru svetlobe (npr. avtomobilske

luči)

- Meglene scene so še posebno skrivnostne, ko jih fotografiramo ponoči – ulična

razsvetljava, razsvetljena okna nebotičnika, pristanišča, gradbišča, industrijska

središča, prometna križišča…

- Megla zelo omili barve zato ji pretvorba v črno-belo še posebej paše

- Tudi megla sama ima barvo (modrikasto) - nevtraliziramo jo lahko v poobdelavi (npr.

PS - eye dropper tool) ali pa jo (vsaj malo) pustimo in obdržimo fotografijo dejansko

realno.

- Pri naknadni obdelavi naj nas ne zapelje želja po pretiranem povečevanju

kontrastov, saj bomo izgubili ravno tisto mehkobo, zaradi katere smo to jutro

pravzaprav šli fotografirat

- Megli paše svilnata gladkost – uporabimo stativ in daljše čase (neutral density filter)

ali pa v obdelavi uporabimo »reduce noise«





















Megla pa je lahko seveda tudi drugačna: npr. nad pravkar kuhano

skodelico kave, ki jo pijemo na jutranji terasi, iz ust zasopihanih

jutranjih tekačev, megla (dim?) se vali iz izpušnih cevi v koloni

stoječih vozil, nenazadnje pa lahko umetno meglo tudi kupimo ali

pa jo enostavno ustvarimo v fotošopu. Poznamo pa seveda še

meglo v prenesenem pomenu besede – npr. tisto v glavah,

spominu …
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